
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLANTATIE VAN EEN HARTRITMEMONITOR 

 

 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 

  



Inleiding 
Er is met u afgesproken dat bij u een hartritmemonitor 
ingebracht (geïmplanteerd) wordt. Voor deze ingreep wordt u 
één dag(deel) in het Franciscus Vlietland opgenomen, meestal 
is dit op de afdeling Dagbehandeling. Het bureau Opname belt 
u op voor het maken van een afspraak voor de opname. 
 

Wat is een hartritmemonitor? 
Een hartritmemonitor is een hartritmemonitor die voortdurend 
uw hartritme registreert. Het systeem bestaat uit drie 
onderdelen: 

 Een implantaat, het apparaatje (de hartritmemonitor) dat bij 
u onder de huid wordt ingebracht. Op de kern van het 
apparaat zijn twee elektroden geplaatst voor voortdurende 
registratie van uw hartritme. 

 Een activator, een afstandsbediening om een registratie te 
kunnen maken tijdens  een ‘aanval’ of tijdens uw klacht. 
Deze registratie wordt opgeslagen in het geheugen van de 
hartritmemonitor. Het is belangrijk dat u de activator altijd 
bij u draagt. 

 Een cardiomessenger die de registraties naar het ziekenhuis 
stuurt. 
 

Overgevoelig 
Als u overgevoelig bent voor antibiotica, wilt u dit vóór de 
ingreep aan de arts melden? 
 

Voorbereiding 
U mag gewoon eten en drinken voor de ingreep. Wij vragen u 
dringend geen sieraden, make-up en kunstnagels te dragen. 
 

Opname 
Op de opnamedag meldt u zich op de Dagverpleging. Deze is te 
bereiken via lift B, 3e etage en volg route 2.06. Op de afdeling 
wordt u verder voorbereid. Er wordt een infuusnaald ingebracht 
en u krijgt antibiotica toegediend. Bij gebruik van 
bloedverdunners wordt er bloed afgenomen. Voor de ingreep 
moet u zich uitkleden. U krijgt een operatiejasje om aan te 
trekken. Ga vlak voor de ingreep nog even naar het toilet. 
 



De ingreep 
De ingreep vindt plaats op de cardiokamer. Hier wordt eerst 
bekeken waar de hartritmemonitor het beste geplaatst kan 
worden. 
 
Tijdens de ingreep ligt u op de onderzoekstafel. U wordt 
aangesloten op een ECG-apparaat ter bewaking van de 
hartslag. Vervolgens wordt het gebied waar de 
hartritmemonitor wordt geïmplanteerd gedesinfecteerd en 
wordt u afgedekt met een steriel laken. De cardioloog geeft u 
een verdovingsprik om de plaats waar de hartritmemonitor 
wordt geïmplanteerd te verdoven. Vervolgens krijgt u een klein 
sneetje in de huid om de hartritmemonitor in te brengen. 
Hierna wordt de wond gehecht of gelijmd. De ingreep duurt 
ongeveer een half uur. 
 

Na de ingreep 
Na de ingreep wordt u teruggebracht naar de afdeling. Hier 
blijft u nog een aantal uren voor wondcontrole. Verder komt de 
pacemakertechnicus bij u langs om de hartritmemonitor in te 
stellen en een proefregistratie te maken. U krijgt eveneens 
uitleg over de werking van de hartritmemonitor. Voor u naar 
huis gaat, krijgt u een uitleg betreffende de wondverzorging en 
het verwijderen van de hechtingen. 
 
  



Complicaties 
Heel soms kan er een nabloeding optreden, of een 
wondinfectie. In dat geval moet u direct contact opnemen met 
de huisarts. 
 

Thuis registreren 
Na het inbrengen van de hartritmemonitor wordt uw hartritme 
voortdurend geregistreerd. U kunt dan ook, als u last krijgt van 
uw klachten, zelf uw hartritme registreren. Als de voor u 
bekende klachten optreden, gaat u als volgt te werk om de 
gebeurtenis op te nemen in het geheugen van de 

hartritmemonitor: 
 
1. Leg de activator op de huid waaronder de 

hartritmemonitor is ingebracht. 
2. Druk éénmaal op de knop. 
3. Verwijder de activator onmiddellijk en bekijk de lampjes: 
 Een knipperend groen lampje boven het symbool  √  geeft 

aan dat de opname met succes is geregistreerd. 
 Een knipperend geel lampje boven het symbool  Ø  geeft aan 

dat het niet gelukt is om de opname te registreren.   
 
Als het niet gelukt is om de opname te starten, houdt dan de 
activator nogmaals boven de geïmplanteerde hartritmemonitor 
en voer stap 2 en 3 nogmaals uit. 
 

Na de registratie 
Als u een gebeurtenis heeft opgeslagen met de activator, maakt 
u een afspraak op de pacemaker polikliniek. Deze is te bereiken 
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 
(010) 893 00 00 en vraag naar de betreffende afdeling. 
 

  



Vragen 
In deze folder hebben we alleen de meest belangrijke vragen 
beantwoord. Als iets u niet duidelijk is, vraag dit dan aan de 
arts, de verpleegkundige op de afdeling of aan de 
pacemakertechnicus op de polikliniek. 
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